
DEPURAÇÃO BIOLÓGICA

Reduz mau cheiro

Aumenta eficiência das 

ETEs

Diminui formação de 

lodo

Reduz DQO, DBO, O&G 

e sólidos

Reduz formação de 

espuma em aeradores

VANTAGENS

Depuradores de matéria orgânica são produtos usados em tratamento de 

esgotos domésticos, sanitários, fossas sépticas e caixas de gorduras capazes 

de degradarem bioquimicamente os compostos orgânicos 

biodegradáveis, reduzindo contaminação de corpos d’água, solos e águas 

subterrâneas. 
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É indicado em situações mais brandas, cujo tratamento precisa de maior 

eficiência na depuração da matéria orgânica. 

Para isso são utilizados produtos atóxicos, naturais e derivados de 

extratos orgânicos cuja finalidade é eliminar mau cheiro, reduzir excesso de 

lodo, adequar parâmetros de controle e fazer compostagem. 

NA REDUÇÃO DE CARGA ORGÂNICAMELHORA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO COM FOCO 



DEPURAÇÃO BIOLÓGICA

Podem ser aplicados em estações de tratamento dos mais variados 

modelos como reatores aeróbios (lodo ativado), anaeróbios (UASB), 

fossas sépticas, lagoas de estabilizações, biodigestores e caixas de 

gorduras. 

PARA TRATAMENTO E
REDUÇÃO DE MAU CHEIRO NOS
SISTEMAS DE TRATAMENTO.

É UMA
SOLUÇÃO 
SIMPLES,
ÁGIL E
EFICIENTE

Estações de esgoto de laticínios, frigoríficos, pocilgas, aviários, 

industrias em geral, mineração, shopping centers, restaurantes, 

supermercados, hotéis, residências, condomínios, sítios, chácaras, 

dentre outros. 

SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

AÇÃO NOS ESGOTOS

Atua diretamente sobre proteínas, açucares, gorduras e fibras 

presentes nos esgotos, decompondo-os em dióxido de carbono, 

água e biomassa. 
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Elimina camada de 

gordura na superfície de 

equipamentos. 

Reduz níveis de DBO, DQO, 

O&G e sólidos suspensos. 

Aumenta eficiência da 

estações de tratamento. 

Controla crescimento de 

bactérias filamentosas. 

Reduzem a necessidade de 

aeração. 

Desobstrui tubulações e 

dutos de escoamento. 

Melhora drenagem de 

filtros de água e esgoto. 

Diminui bactérias 

patogênicas presentes em 

esgotos tratados. 

Reduz a formação de lodo 

e espuma nos aeradores e 

digestores. 

Rapidez e simplicidade 

de implantação, sem 

necessidade de grandes 

investimentos ou novas 

estações de tratamento. 

DEPURAÇÃO BIOLÓGICA

VANTAGENS
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DEPURAÇÃO BIOLÓGICA

No início dos trabalhos, as dosagens são mais concentradas para dar 

um choque no sistema e maximizar o potencial de degradação da 

estação de tratamento, aumentando a eficiência. 

Após essa fase e depois de atingido novo equilíbrio bioquímico do 

sistema, são otimizadas as dosagens para manutenção dos 

resultados frente aos objetivos esperados, visando manter sempre 

elevados os níveis de degradação da matéria orgânica biodegradável, 

convertida em compostos de menor caráter poluidor como dióxido 

de carbono, vapor d'água e biomassa inerte. 

1- RECONHECIMENTO: 

São feitos levantamentos do 

sistema de tratamento para 

analisar as causas dos problemas 

existentes, como vazão, tipo de 

tratamento, histórico de análises, 

desvios analíticos, legislações 

obrigatórias, registros de 

operação, dentre outros. 

FASES 
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



DEPURAÇÃO BIOLÓGICA

2- PLANEJAMENTO: 

Consiste na especificação do 

produto ideal e a dosagem inicial, 

forma de aplicação(manual ou 

automática), infraestrutura 

necessária, levantamento dos 

objetivos traçados, prazo de 

resposta esperado e formas de 

monitoração. 

5/6

WWW .MARCONSULTORIA .COM (3 1 )  3654 -2825 /3471 -9659

3- TRATAMENTO: 

São realizados ajustes de bombas 

dosadoras, preparo de soluções 

para dosagens do produto e 

coleta de amostras para análise 

de eficácia/eficiência,  

4- MANUTENÇÃO: 

Acompanhamento de resultados 

obtidos, análise de eficiência e 

eficácia, continuidade das 

dosagens, padronização das ações e 

controles de processo. 



DEPURAÇÃO BIOLÓGICA
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NOSSOS
CONHEÇA MAIS DE

PRODUTOS E SERVIÇOS

Elaboração de projetos. 
Instalação e operação de sistemas de tratamento 

Projetos COPASA e licenciamento ambiental 
Ensaios de tratabilidade 

Remediação biológica de esgotos 
Parecer técnico  

Fornecimento de equipamentos, produtos químicos, bolsas e 

painéis filtrantes, caixas separadoras e kits de emergência 

ambientais, dentre outros. 

(31 )  3654 -2825 /3471 -9659  

VENDAS@MARCONSULTORIA .COM  

SKYPE :  MAR  CONSULTORIA  AMBIENTAL

Deseja mais informações? 
Entre em contato pelos canais abaixo


